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Yritys:

Kymppitien Vaihto-osa

”Asiakkaat löytävät palvelumme paremmin, 

kysyntää ja asiakkaita tulee nyt koko Suomen 

alueelta lähialueiden sijaan. Palvelu on 

maksanut itsensä takaisin jo puolessa 

vuodessa.”

Valtteri Jaakkola

Yrittäjä

Toimiala:
Autopurkamot

Haaste:

Myynnin kasvattaminen, 

asiakaskontaktien lisääminen ja 

asiakaskunnan laajentaminen.
Ratkaisu:
Verkkolöydettävyys 

Fonectan kanavissa & 

kärkipaikka 

hakutuloksissa sekä 

uudistetut kotisivut.

Tulokset:
Yrityksen palvelut nousevat 

hakutuloksiin 400 % aiempaa 

useammin.

Yhteydenotot ovat lisääntyneet: 

yrityksen sähköpostiin ja 

puhelinnumeroon tartutaan 

verkossa 5 kertaa entistä 

useammin.

Perustettu:
1999



Haaste



Tavoitteena parempi löydettävyys 

Kymppitien Vaihto-osa toimii Forssan alueella mutta myy autojen 

käytettyjä varaosia ympäri Suomea. Yritys oli aiemmin ilmoittanut 

palveluistaan pääosin lähialueen painetuissa medioissa ja 

Facebookissa. Lisäksi yrityksellä oli kotisivut. 

Yrittäjä Valtteri Jaakkolan mukaan valtaosa heidän asiakkaistaan tuli 

ennen puskaradion aktivoimana ja näkyvyys ja läsnäolo verkossa oli 

heikkoa. Varaosaliikkeitä on alueella jonkin verran, joten kilpailutilanne 

vaatii olemaan esillä ja asiakkaiden löydettävissä siellä, mistä he 

palveluita etsivät. Tavoitteena oli saada asiakkaat löytämään yritys ja 

sen palvelut, kun he haluavat romuttaa autonsa tai hakevat autoihinsa 

käytettyjä varaosia. 

”Asiakkaamme hakevat usein tämä toimialan 

palveluita verkosta hakusanoilla ”auton 

romutus” tai ”käytettyjä varaosia”. Harvoin 

haetaan yrityksiä nimellä. Halusimme olla 

hakutuloksissa kärkijoukossa, parhaana 

vaihtoehtona.”



Ratkaisu



Verkkolöydettävyys kuntoon

Käytettyjen varaosien markkinoilla kilpailu on kovaa. 

Hinnoittelun on oltava kohdallaan, jotta ihmiset ostavat 

vaihto-osia uusien sijaan. Kymppitien Vaihto-osa aloitti 

yhteistyön Fonectan kanssa lokakuussa 2015 ja otti 

käyttöön verkkolöydettävyyspalvelun. Tavoitteena oli 

kasvattaa käytettyjen varaosien myyntiä ja laajentaa 

toimintaa koko Suomen alueelle. Lisäksi oli lisättävä 

tietoisuutta vanhojen autojen romutuspalvelusta lähialueen 

ulkopuolelle, jotta yritys saa romutusautoja noudettavaksi ja 

purettavaksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi myös yrityksen 

kotisivut ja niiden sisältö saatettiin siihen kuntoon, että 

hakukoneet löytävät yrityksen asiakkaiden sitä etsiessä. 

Hakusanat määriteltiin liiketoiminnan mukaisiksi.

”Mitä useampi ihminen hoksaa tämän 

palvelun, niin sitä enemmän asiakkaita 

saamme.” 

Verkkolöydettävyyttä parannettiin 

Fonectan palveluiden avulla. 

Lisäksi yrityksen kotisivut ja niiden 

sisältö uudistettiin vastamaan 

nykyaikaisia tarpeita. 

Kotisivusisällöt ja yritykselle 

määritetyt, löydettävyyttä 

edistävät, hakusanat nostavat 

yrityksen palvelut hakukoneiden 

tuloksissa korkeammalle.  

Näin tehtiin



”Asiakkaat etsivät tuotteita ja palveluita netistä ja päätyvät 

sitä kautta yrityksen kotisivuille ja ottavat mahdollisesti 

yhteyttä yritykseen ostoaikeissa”, kertoo Fonectan media-

asiantuntija Pirjo Hulkko. Hänen mukaansa onkin tärkeää, 

että Fonecta on pystynyt tarjoamaan Kymppitien Vaihto-

osalle verkkonäkyvyyden ohella myös helpot 

yhteydenottomahdollisuudet. Yrittäjä Valtteri Jaakkola tietää 

monen asiakkaan löytäneen yrityksen juuri verkon kautta. 

Eräs asiakas oli esimerkiksi tarvinnut romuauton poistoa 

pihalta ja etsinyt netistä ratkaisua ongelmaan:

”Hän löysi yrityksemme ja palvelumme 

ensimmäisten joukossa hakukoneen 

tuloksista, ja vain 30 kilometrin päästä. Hän ei 

kuulemma muuten olisi keksinyt ratkaisua 

ongelmalleen.”

Kymppitien Vaihto-osa oli aiemmin ollut Keltaisten sivujen 

asiakas, mutta nyt puhelinluetteloiden käytön merkittävän 

vähenemisen myötä verkko on tullut yhä tärkeämmäksi 

kanavaksi yritykselle.

”Palvelu on 

maksanut itsensä 

takaisin jo 

puolessa 

vuodessa.”



Tulokset



Enemmän asiakaskontakteja

”Hyvät kotisivut, parempi löydettävyys verkossa ja helpot 

yhteydenottomahdollisuudet ovat tuoneet merkittävää lisäarvoa 

asiakkaalle esimerkiksi paremman löydettävyyden ja 

asiakasyhteydenottojen lisääntymisen muodossa. Kaikki 

vaikuttavat positiivisesti myyntiin”, Fonectan Pirjo Hulkko sanoo.

Valtteri Jaakkolan mukaan yhteistyön tavoitteet on saavutettu. 

”Asiakkaat ovat kertoneet löytävänsä palvelumme paremmin, he 

ovat soittaneet ja tulleet käymään, kun ovat löytäneet meidät 

netistä. Asiakaskontakteja on tullut lisää”, Jaakkola kertoo. 

Lisäksi hänen mukaansa asiakkaita tulee yhä laajemmalta 

alueelta: ”Kysyntää varaosille tulee ympäri Suomen lähialueiden 

lisäksi.”

”Verkkolöydettävyyden parantuminen 

ratkaisi tarpeemme ja auttoi meitä 

saavuttamaan tavoitteemme.” 



Toimialalle poikkeuksellisia tuloksia

Ennen löydettävyyden parantumista Kymppitien Vaihto-osa oli, 

toimialan palveluita haettaessa, listautunut Fonectan 

palveluiden hakutuloksiin keskimäärin 100 kertaa kuussa, ja 

huonolla sijoituksella. Yhteistyön aloituksen jälkeen 

ensimmäisenä kuukautena yritys löytyi oikeiden hakusanojen 

ansiosta jo yli 200 kertaa ja uusien kotisivujen myötä lukema 

nousi 400:an. Tämän jälkeen taso on vakiintunut 500 hakuun 

kuukaudessa. Näistä hakutuloksista Kymppitien vaihto osa 

löytyy ensimmäisten joukosta ja sen tiedot avataan noin 105 

kertaa kuukaudessa – toimialan keskiarvon ollessa 15/kk. 

”Tosin aina tietoja ei tarvitse avata. Jos etsitään vain 

puhelinnumeroa, se näkyy heti hakutuloslistauksessa” Hulkko 

muistuttaa.

Verkkohakujen kautta yritykseen tutustuneet voivat siirtyä 

kotisivuille ja ottaa yritykseen yhteyttä sähköpostilla tai 

puhelinnumeroa klikkaamalla. Kymppitien Vaihto-osalla näistä 

toimenpiteistä tulee 4-5 kertaa entistä parempia tuloksia. 

Esimerkiksi pelkästään Fonecta Caller -sovelluksessa 

Kymppitien Vaihto-osan palvelut nousevat hakutuloksiin 

keskimäärin 180 kertaa kuukaudessa, minkä tuloksena 

yritys saa noin 25 soittoa asiakkailta. Puhelimen kautta 

tulleiden yhteydenottojen määrä on Hulkon mukaan 

toimialalla poikkeuksellinen: ”Yleensä palveluiden kautta 

soitetaan näin paljon vain hinausautoa tai taksikyytiä 

tarvittaessa”, hän hämmästelee.

”Olen erittäin tyytyväinen, että päätimme 

kokeilla palvelua. Se on toiminut 

hienosti ja olemme selkeästi 

huomanneet, että näkyvyyttä on tullut 

lisää ja myynti on kasvanut.”



Mitä saavutettiin

400 %
Potentiaaliset asiakkaat 

tutustuvat yrityksen 

palveluihin 400 prosenttia 

aiempaa 

todennäköisemmin

x5
Yrityksen sähköpostiosoitetta tai 

puhelinnumeroa on klikattu 4-5 

kertaa useammin

6kk
Palvelu maksoi itsestä 

takaisin puolessa vuodessa



https://www.fonecta.fi/yrityksille/testaa-nakyvyytesi/?cmp=MONI_T+Verkkonakyvyys_A+TestaaNakyvyytesi_W+Sisalto_R+WEB
https://www.fonecta.fi/yrityksille/testaa-nakyvyytesi/?cmp=MONI_T+Verkkonakyvyys_A+TestaaNakyvyytesi_W+Sisalto_R+WEB



